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ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

เร่ือง การประยุกต์ใช้วงจร เดมมิง่ (Deming Cycle)  PDCA  ในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

 

1. หลกัการและเหตุผล 

เน่ืองจากการดาํเนินการเร่ืองต่างๆ  ควรมีการแกปั้ญหาและปรับปรุงอยา่ง

ต่อเน่ือง  ซ่ึงถือเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหง้านบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

สาํหรับงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  เป็นงานท่ีหลากหลายมีวธีิการดาํเนินการมากมาย  

ประกอบกบัจะตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ  หรือแนวทางท่ี  สานกังาน ก.พ. 

กาํหนด  ซ่ึงมีการกาํหนดระยะเวลา  และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีชดัเจนในแต่ละขั้นตอน  ทาํใหก้าร

ดาํเนินการเป็นการกระทาํซํ้ า ๆ  ตามแนวทางท่ีกาํหนด  โดยไม่มีการทบทวนการ

ดาํเนินการ  เพื่อปรับปรุงแนวทางการดาํเนินการ  ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  จึงควร  

นาํวงจร PDCAหรือวงจรการควบคุมคุณภาพ  ท่ีเป็นเทคนิคในการแกปั้ญหา  

และปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง  มาใชใ้นการดาํเนินการเก่ียวกบัการสรรหาและบรรจุ

แต่งตั้ง  ซ่ึงขั้นตอนของวงจร PDCAประกอบดว้ย (P=Plan) การวางแผนอยา่งรอบคอบ

เพือ่การปฏิบติังานอยา่งค่อยเป็นค่อยไป  (D=Do) การปฏิบติังานตามแผน  (C=Check) 

ตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนวา่วธีิปฏิบติัใดมีประสิทธิผลมากท่ีสุดและ (A=Action) ดาํเนินการ

ใหเ้หมาะสมโดยจดัทาํใหเ้ป็นมาตรฐานหากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้  

กต็อ้งมองหาวธีิการปฏิบติัใหม่หรือใชค้วามพยายามใหม้ากข้ึนกวา่เดิมภายใตร้ะเบียบ

กฎหมายหลกัเกณฑแ์ละวธีิการหรือแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2. บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ 

 การสรรหา  การบรรจุและการแต่งตั้ง  ถือเป็นภารกิจหลกัของส่วนบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  สาํนกับริหารกลางซ่ึงประกอบดว้ยการบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ   

การสอบแข่งขนั  การยา้ย  การรับโอน  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่ง  

ท่ีสูงข้ึน  การดาํเนินการคดัเลือกจากบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งหน่ึงไปข้ึนบญัชี
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เป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งอ่ืน  เป็นตน้  จะตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการท่ี ก.พ. กาํหนด  ซ่ึงแต่ละงานจะประกอบดว้ยขั้นตอนการดาํเนินงานและ

ระยะเวลาท่ีตอ้งปฏิบติัในแต่ละขั้นตอนแตกต่างกนัออกไป  ทาํใหบ้างคร้ังทาํใหเ้กิด

ขอ้ผดิพลาดในบางขั้นตอน  ซ่ึงอาจเป็นเพราะความไม่ชดัเจนในกระบวนการปฏิบติังาน  

หรือประสบการณ์ของผูป้ฏิบติังานเอง 

 ดงันั้น  ในกระบวนการปฏิบติังานของฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  

รวมถึงกระบวนการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีแต่ละคน  ควรนาํวงจร PDCAมาเป็น

แนวทางในการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานดงัน้ี 

 

 

1. ขั้นเตรียมการ ( Plan) 

 จุดเร่ิมตน้ของการปฏิบติังาน  จะตอ้งกาํหนดแผนงาน  หรือกระบวนการดาํเนินการ  

เป้าหมายของการปฏิบติังาน  ระยะเวลา  ผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน  รวมถึงขอ้มูลท่ีตอ้งใช ้

ในการปฏิบติังานใหค้รบถว้น  โดยตอ้งมีการจาํแนกงานใหช้ดัเจน  เพื่อมีส่วนช่วย  

ในการกาํหนดแผนการดาํเนินงาน  โดยจาํแนก  ดงัน้ี 
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 1)  ลกัษณะงาน 

 1.1) ความยุง่ยากของงาน 

 1.2) ขั้นตอนการดาํเนินการ 

 1.3) ระยะเวลาในการดาํเนินการ 

  2) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการ/ผูรั้บบริการ 

 2.1) ขา้ราชการ 

 2.2) ลูกจา้งประจาํ 

 2.3) พนกังานราชการ 

 2.4) ส่วนราชการอ่ืน 

 2.5) บุคคลภายนอก 

 3) การดาํเนินการภายหลงัส้ินสุดกระบวนการ/ขั้นตอน 

 3.1) การจดัเกบ็เอกสาร 

 3.2) การรายงานผล 

 3.3) การสรุปผล 

 3.4) การติดตามผล 

 3.5) การสาํรวจความคิดเห็น/ความพงึพอใจ 

 

2. ขั้นดาํเนินงาน ( Do) 

 ผูรั้บผดิชอบในแต่ละกระบวนงาน/ขั้นตอนการดาํเนินการ  ลงมือปฏิบติัตาม

แผนงาน  หรือกระบวนการท่ีกาํหนด  ในขั้นน้ีหวัหนา้ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง/

หวัหนา้งาน  เป็นผูต้รวจสอบติดตามการดาํเนินการ  ใหค้าํปรึกษาแนะนาํระหวา่งการ

ปฏิบติัวา่ไดด้าํเนินไปตามทิศทางท่ีตั้งใจไวห้รือไม่พร้อมทั้งส่ือสารใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ

ดว้ย   



4 

 

3. ขั้นการประเมินและสรุปผลการดาํเนินงาน ( Check) 

 ตรวจสอบผลการปฏิบติังานวา่เป็นไปตามแผนงาน  หรือกระบวนการท่ีกาํหนด

หรือไม่  มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร  รวมถึงวธีิการปฏิบติังาท่ีมีประสิทธิภาพเป็นอยา่งไร  

สมควรท่ีจะนาํไปใชเ้ป็นตวัอยา่งหรือมาตรฐานในการปฏิบติังานต่อไป  โดยผูป้ระเมิน 

(ผูบ้งัคบับญัชา) กบัผูรั้บการประเมิน (ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา)  ตอ้งร่วมกนัวเิคราะห์หาปัจจยั/

สาเหตุท่ีทาํใหผ้ลการปฏิบติังานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ ซ่ึงมีประเดน็การ

พิจารณา  คือ 

4. ขั้นการพฒันาและปรับปรุง ( Act) 

 การพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขการดาํเนินการใหเ้หมาะสมตามผลการประเมิน   

โดยรวบรวมขอ้มลูจากการตรวจสอบวเิคราะหผ์ลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึน  ปัญหา

อุปสรรค  แนวทางแกไ้ข  ทาํใหท้ราบวา่วธีิปฏิบติัใดมีประสิทธิผลมากท่ีสุด  กค็วรจดัทาํ

ใหเ้ป็นมาตรฐาน  หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายไดก้ต็อ้งพฒันาหาวธีิการปฏิบติัใหม่

เพือ่เป็นแนวทางใหบุ้คลากรในฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งนาํไปใชใ้นการปฏิบติังาน  

โดยสรุปผลการวเิคราะห์และแนวทางการดาํเนินการจาํแนกเป็น  3  ระดบั  ดงัน้ี 

 ดงันั้น  เม่ือนาํระบบ PDCA มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายสรรหา  

และบรรจุแต่งตั้ง  จะทาํใหก้ระบวนการปฏิบติังานของฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  

มีแผนการดาํเนินการ  มีกระบวนการท่ีชดัเจนรวมถึงมีการตรวจสอบการปฏิบติังาน  

ในทุก  ๆขั้นตอน  เพื่อแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  และสามารถคดัเลือกกระบวนการ

ปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐาน เพือ่ใหบุ้คลากรในฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งนาํไปใช้  

เป็นแบบอยา่งในการปฏิบติังาน  อีกทั้ง  สามารถนาํกระบวนงานท่ีเป็นมาตรฐาน  

ไปจดัทาํเป็นคู่มือการปฏิบติังานเผยแพร่ใหก้บัผูท่ี้สนใจหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  นาํไปใช้  

เป็นประโยชน ์
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3.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

  1. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งขา้ราชการในสงักดัสาํนกังานปลดั กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 2. ทราบถึงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังานรวมถึงทราบแนวทาง

ในการปรับปรุงการปฏิบติังานของตน 

 3. ผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  จะมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  รวมถึงสามารถจดัทาํมาตรฐานการปฏิบติังานเพื่อเผยแพร่ให้  

ผูป้ฏิบติั/ผูเ้ก่ียวขอ้ง/ผูรั้บบริการทราบ และเขา้ใจกระบวนการทาํงานของเจา้หนา้ท่ี  

มากยิง่ข้ึน 

4.  ตัวช้ีวดัความสําเร็จ 

  1 . มีกระบวนการปฏิบติังานของฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งท่ีเป็นรูปธรรม 

  2 . ร้อยละ  90  ของผูเ้ก่ียวขอ้ง/ผูรั้บบริการทราบ/ผูส้นใจ  มีความพงึพอใจ ต่อ

การปฏิบติังานของฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

 

      ลงช่ือ..............................................  

              (นายสหวฒัน ์ มหาสวสัด์ิ)  

                   ผูเ้สนอแนวคิด  

      ................. /........................./.............. 
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